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WC REVO modré 
Kyselý čisticí prostředek 

 
Použití 

Vysoce účinný prostředek na čištění a mytí sanitární keramiky. 

                                                     

Nedoporučená použití směsi  

Nepoužívejte na povrchy, které nejsou odolné kyselinám. 
 

Oblast použití: 

      
 

Úklidové techniky:     Předměty:   

        
      

Nebezpečné vlastnosti (klasifikace, prvky označení) 

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS 07 

         
Signální slovo: VAROVÁNÍ 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. 
Pokyny pro bezpečné zacházení:   
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny 
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v případě 
profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na 
sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: kyselina orthofosforečná 75%, oleylamin-ethoxylát 
 

Dávkování / Návod k použití 
Přípravek aplikujte pod horní okraj čištěné keramiky, popř. přímo na znečištěná místa a nechte působit 
cca 5 minut. Pak opláchněte vodou. V případě potřeby celý postup opakujte nebo podpořte účinek 
mechanicky, např. kartáčem. 
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Balení 

750 ml, 5 l 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti                    

skupenství           kapalné při 20°C      
barva                    modrá 
vůně                 po použitém parfému 
pH                       >2 (neředěno) 

 

Systém deskriptorů použití                                                                                       

SU 1                       Zemědělství, lesnictví, rybářství                                                                    
SU 4                       Výroba potravin            
SU 19   Stavebnictví a stavitelské práce                                                                           
SU 20                      Zdravotnické služby                                                                                  
SU 21                      Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)                      
SU 22                      Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, 

řemeslníci) 
SU 0                       Jiné                                                                                                 
PC 35                      Prací a čisticí prostředky                                                                           
PC 0                       Jiné                               
M   Výroba 
F   formulace nebo nové balení 
IS   použití v průmyslových zařízeních 
PW   Široké použití profesionálními pracovníky 
C   Spotřebitelské použití                                                
                                                  

Výrobce 

ALFA CLASSIC, a.s. 
Štěrboholská 21, 100 00 Praha 10 
Provozovna: Černokostelecká 740, 251 01 Říčany 
Tel.: +420 323 631 950 
e-mail: alfaclassic@alfaclassic.cz 
www.alfaclassic.cz                    
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